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Lærervejledning 
Malene Borre-Gude 2017 
 
Denne UNESCO samling belyser theravada-buddhismen i Thailand.  
 
Samlingen består af to kasser med knapt 100 genstande i alt. De er indsamlet i 
Thailand af flere omgange over et langt tidsspand: de første blev indsamlet i 1976 og 
de seneste i 2017. 
 
Hvad er der i kasserne? 
Kasserne indeholder en bred vifte af religiøse genstande fra Thailand. I særdeleshed 
finder I altergenstande og munkenes remedier, herunder munkedragter. Der er også 
et lille og et stort buddhistisk alter, et åndehus med dertil hørende genstande, samt 
seks fotostater. 
 
Hvad er der i lånermappen? 
Lånermappen indeholder to fotoillustrationer der eksemplificerer, hvordan en 
thailandsk buddhist ville opstille et alter med de genstande, der er i samlingen her. 
Det kan bruges som vejledning og inspiration.  
 
Der findes endvidere to CDer med munkenes morgen- og aftenhymner, som man kan 
lytte til, for eksempel mens man sætter et alter op. 
 
Der er en påklædningsvejledning til samlingens munkedragter, så man har mulighed 
for at iføre sig dem på korrekt vis. 
 
Der er en billedserie på CD med billedtekster til, der viser buddhistiske ceremonier, 
ritualer og livet på landet. 
 
Der er en genstandsliste med beskrivelser af samtlige genstande i samlingen. Den 
findes også digitalt på unescosamlingerne.dk. Hvis man går ind i 
genstandsdatabasen på hjemmesiden, kan man søge og filtrere i forhold til emner, 
genstandsbetegnelser, genstandsbeskrivelse, indsamlingslande og meget mere.   
 
Endelig er der et tekstmateriale, som kan bruges i forbindelse med forberedelse af 
undervisning. I det følgende beskrives dette tekstmateriale. 
      
Samlingens tekstmateriale  
Den ene halvdel af teksterne belyser på forskellig vis, hvad thailandsk buddhisme er. 
De er knyttet direkte op på samlingens tematik og er placeret i lånermappens afsnit 5. 
Den anden halvdel af teksterne er baggrundstekster, og de er placeret i afsnit 8 i 
lånermappen. Der finder man blandt andet tekster om Thailands demografi samt 
politiske og økonomiske udvikling. Man finder også information om buddhismen mere 
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generelt (de tre store retninger, der findes i verden) med stor detaljeringsgrad, og 
med uddrag fra originaltekster. 
  
Tekster i afsnit 5: Samlingstekster 
Efter nogle introducerende ord fra antropolog Marianne Dahl om theravada-
buddhismen i Thailand, præsenteres vi for fire korte tekstuddrag, der giver svar på 
følgende spørgsmål: 1) Hvem er Buddha, og hvordan har buddhismen bredt sig ud i 
verden? 2) Hvordan kom buddhismen til Danmark? 3) Hvad kendetegner thailandsk 
buddhisme? 4) Hvordan praktiseres thai-buddhismen i Thailand og i Danmark? Det 
sidste af de fire uddrag beskriver højtider, ritualer og religiøse praksisser i både 
Danmark og Thailand. Uddragene er fra bogen ’Dansk dharma – buddhisme og 
buddhister i Danmark’, 2005.  
 
Dernæst præsenteres vi for en artikel, der tydeliggør hvordan, buddhismen i dag er 
en integreret del af Thailands politiske system. Vi får også indblik i, hvordan 
buddhismen i Thailand – i praksis – er en flertydig størrelse: den praktiseres af 
mange forskellige grupper med rivaliserende fortolkninger og konkurrerende politiske 
tilknytninger. Artiklen er skrevet af antropolog Mikael Gravers, der er medindsamler 
på denne samling, og som har skrevet en del af de genstandstekster, der knytter sig 
til samlingen. Artiklen, der bærer titlen ’Buddhismen i Thailand – en national religion 
mellem tradition og globalisering’, blev oprindelig bragt i tidsskriftet Religion i juni 
2006.  
 
Den næste artikel er også skrevet af antropolog Mikael Gravers. Her beretter han om 
karismatiske munke, der har stor åndelige betydning og beskyttende kraft, og som 
følge deraf, stor økonomiske betydning for specifikke lokalsamfund i Thailand. Det 
gælder ikke kun, mens munkene er i live, men også efter deres død, når de ligger 
balsameret i klostrene. Titlen på artiklen er ’Døde munke arbejder videre – 
buddhisme og død i Thailand og Burma’ og den blev bragt i artikelsamlingen De 
Dødes Liv i 2014.     
 
Tekster i afsnit 8: Øvrige tekstmaterialer 
Den første baggrundstekst er en historisk baggrundstekst der beskriver Thailands 
geografi, miljø, befolkning og familiestruktur, samt økonomiske og politisk udvikling 
frem til 1994. Den er skrevet af antropolog Marianne Dahl, og den giver et rigtig fint 
overblik over, hvad Thailand var for et land. Teksten egner sig også udmærket til 
punktnedslag.  
 
I den efterfølgende artikel beskrives den videre politiske udvikling frem til 2016. 
Artiklen hedder ’Demokratiets retræte i Thailand’, og den giver et interessant indblik i 
Thailands specielle konstitutionelle demokrati og nyere politiske historie, der er 
kendetegnet ved rekordmange militærkup, fravær af idépolitik, som vi kender det fra 
Danmark, samt en konge med gudelignende status. Artiklen er skrevet af journalist 
Flemming Ytzen, der har speciale i asiatiske forhold.  
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Den næste baggrundstekst er en kort beskrivelse af den landsby i Thailand, hvor de 
ældste af samlingens genstande er indsamlet. Udover at give indsigt i konteksten for 
disse genstande, giver den også et indtryk af, hvordan thai-buddhismen konkret 
manifesterer sig i en lille landsby, hvor troen på ånder blander sig med den 
buddhistiske praksis. Teksten er skrevet af antropolog Erik Lyby, der har indsamlet 
og beskrevet de ældste genstande i samlingen.  
 
Derefter finder man et hæfte på engelsk i lommeformat, ’Thai Buddhism – Munk 
Chat’, der giver indblik i idealet for buddhistisk livsførelse, og de pligter og daglige 
rutiner der hører med.  
 
Endelig er der bogen ’Buddhismen – tanker og livsformer’, som bærer præg af ikke at 
være helt ny længere (den er fra 1982), men som vi alligevel har vedlagt, fordi den 
kommer langt omkring i buddhismen og medtager mange detaljer, som gør den 
velegnet til punktnedslag. For eksempel kan man slå op under ’de fire ædle 
sandheder’ (s. 56) og finde en fin gennemgang, og der er et kort over buddhismens 
fire hellige steder (s. 27). Man kan finde en beskrivelse af meditationsøvelser (s. 67), 
’de fem forskrifter’ og ’de otte forskrifter’ (s. 74), mandala-princippet (s. 133) og 
mange andre centrale begreber i buddhismen. Det er en omfattende bog der 
gennemgår alle tre hovedretninger indenfor buddhismen, hvoraf thailandsk 
buddhisme, theravada-buddhisme, er den ene (Theravada-buddhismen ser man til 
tider også omtalt, lidt nedsættende af sine modstandere, som hinayana-buddhisme – 
det lille fartøjs buddhisme).  
 
Introduktion til samlingens tema: Theravada-buddhismen i Thailand 
Af Marianne Dahl 1994 (let red. af Malene Borre-Gude 2017). 
 
Theravada-buddhismen har været Thailands officielle religion i over 700 år, og 
omkring 95% af befolkningen er buddhister. Landet anvender den buddhistiske 
tidsregning, som starter med Buddhas fødsel i år 543 før vores tidsregning. År 2017 
ifølge vores tidsregning er altså lig med år 2560 i Thailand. 
 
Den buddhistiske religion præger hele samfundet, og er en levende realitet i mange 
thaiers hverdag. Det lokale tempel er det centrale midtpunkt i de fleste thaiers 
mentale geografi. Tidligt hver morgen ser man munkene gå rundt i landsbyen med 
deres madskåle, iført det letgenkendelige safrangule munketøj. Det vil være 
misvisende at kalde dem tiggermunke, for selvom munkene modtager mad i deres 
skåle, så er det munkene der giver: de giver andre mulighed for at gøre en god 
gerning, kaldet bun på thai. Ifølge theravada-buddhismen er det den som giver, der 
opnår større chancer for et bedre liv ved den næste genfødsel. Summen af bun er 
afgørende for, hvordan man kommer til at leve det næste liv. Det enkelte menneskes 
livssituation i dette liv opfattes som en afspejling af dette menneskes adfærd i 
tidligere liv. Denne karma-tankegang er et essentielt element i den traditionelle 
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thailandske forståelse af det sociale statushierarki, og udgør et vigtigt socialt 
struktureringsprincip. Om man i dette liv er rig eller fattig, mand eller kvinde, opfattes 
som en afspejling af ens personlige karma. 
 
Mænd og kvinders forhold til buddhismen er kvalitativt forskellig, idet kvinder har en 
lavere religiøs status. Først og fremmest så kan kvinder ikke indtræde i den 
buddhistiske munkeorden, kaldet Sanghaen. En optælling viser, at i slutningen af 
1960'erne havde 7,5% af den mandlige befolkning over 50 år været ordineret som 
novicer eller munke i en kortere eller længere periode af deres liv. Kvinders forhold til 
buddhismen er af en mere indirekte karakter, og den højeste religiøse fortjeneste, 
som en kvinde kan opnå, er gennem ordination af en søn til munkeordenen. Selvom 
kvinder har en lavere religiøs status end mænd, så er de samtidigt de mest aktive i de 
mere dagligdags fortjeneste-givende aktiviteter, såsom at give munkene mad på 
deres daglige rundtur i landsbyen eller deltage i den ugentlige tempeldag, hvor langt 
hovedparten af de tilstedeværende er kvinder. Kvinder er imidlertid strengt 
tabuiserede for munkene, f.eks. må en kvinde ikke under nogen omstændigheder 
berøre en munks safrangule klæder. 
 
Karma-tankegangen er et essentielt karakteristika ved det thailandske samfunds 
sociale organisering: det finder udtryk i en række understregninger af hierarkiske 
forskelle, hvilket bl.a. afspejler sig sprogligt og i adfærdsregler for god opførsel. 
Overordnede og underordnede, mænd og kvinder, unge og ældre, indplaceres i dette 
hierarki på en måde, som ikke altid er lige let at gennemskue for en udenforstående. 
Thaierne lærer at udvise ærbødighed overfor socialt overordnede fra barnsben. Uden 
denne tillærte færdighed kan man ikke begå sig i samfundet. Det lille barn lærer tidligt 
at vise sine forældre ærbødighed med den traditionelle thai-hilsen - et wai, dvs. et 
dybt buk med samlede håndflader. Ingen er i tvivl om barnets placering i familiens 
aldershierarki. Barnet er underordnet alle dens ældre medlemmer, selv en eventuel 
tvillingesøster eller bror, som blev født først. Dette markeres sprogligt ved altid at 
bruge ordet phii+navn i tiltale af ældre og naang+navn i tiltale af yngre. 
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